
 

4980  Златоград,   Смолянска област, ул. ”Стефан Стамболов” №1 
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                            изх. № ОС-3765/ 06.01.2011 г. 

Уважаеми госпожи и господа, 

 
Представям Ви актуализиран график за заседанията на ОбС Златоград през януари 

и февруари 2011г, свързани с определяне на Такса битови отпадъци и размера на 
местните данъчи и такси, обсъждане отчета на изпълнението на бюджет 2010 и 
приемане на бюджет 2011 на Община Златоград. 

 

Извънредно 

заседание 

� 
Предв.материали   
до 30.12.2010 

 
 
1. ДЗ за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд 

„Земеделие” за обезпечаване на авансово плащане по проект 
„Благоустрояване на площад в централната градска част” – 
ПРСР; Допълнително писмо от ОбА за проекта; Допълнително 
изискана информация от ПК ОРП  в частта на Приложение 2, 
Приложение 3  и точки 5,2 и 5,3 от договора по проекта; 

 

Редовно  

заседание – 1  

� 
 

Материали –              
до 14.01.2011 г 
 
ПК заседават : 
19-21 януари  

1. Изменение на Наредба № 14 за местните данъци за  2011 г 
2. Отчет на ТБО за 2010,  определяне на размера на ТБО за 2011г  
3. Изменение на Наредба № 8 за местните  такси  ; 
4. Изменение на Наредба № 2 общ.собст и Нар.№ 13 (при необх.) 
5. Нови Наредби на ОбС,  постъпили и публикувани в проект 
6. Отчет  за 2010  г на: 

a. спортния календар  
b. културен календар,  
c. социална програма,  
d. годишна младежка програма  

7. Годишни програми за 2011 г:  
a. За развитие на читалищната дейност в общината за 

2011 ,  
b. Културен календар  
c. Спортен календар  
d. Социална програма, критерии за еднакратни помощи 
e. За младежки дейности-2011 

8. Текущи материали, в т.ч. :  
- финансови справки към 31/12/2010 и за м.дек. 2010, 
- информации за тур. такса към 31/12/2010 
- информация за обществени поръчки  
- ДЗ и становище финансиране на Клуб на пенсионера 
- ДЗ за предоставяне на земи от общински поземлен фонд  
- ДЗ процедура по изменение на ул. регулация кв. Изгрев  
- Молби за еднократна финансова помощ   
- Молби и жалби на граждани  

 

19.01.2011  15,00 ч  ПК Здравеопазване и лекарствена политика   

19.01.2011    16,30 ч      ПК Евроинтеграция и социални дейности     

20.01.2011    14,00 ч    ПК Образование, култура, чов. ресурси   

 

27 
ЯНУАРИ 

четв 

03 
ЯНУАРИ 

пон 



20.01.2011    16,00 ч     ПК Младежки дейности,  спорт  и туризъм   

21.01.2011    13,00 ч      ПК Устройство на територията и екология   

21.01.2011    15,00 ч  ПК Финанси, общ. собственост и трансп. 

21.01.2011    16,00 ч       ПК Обществен ред и право    

27.01.2011    13,00 ч       ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС    

Редовно  

заседание – 2  

� 
 
Общ. Обсъждане -  
11.02.2011 г. 
 

Материали –              
до 14.02.2011 г 
 
ПК заседават  
16-18 януари 

 
1. Отчет на бюджет и програми 2010 г. 

a. Отчет по изпълнението на Общински бюджет 2010, в т.ч. 
по дълга, по изпълнение на антикризисните мерки, по 
разпореждане със собствеността; 

b. Отчет по изпълнение на инвестиционната програма за 
2010; 

c. Отчетна второстепенни разпоредители за 2010; 
d. (при необходимост – отчети по т. 6 от предходно 

заседание) 
 

2. Бюджет 2011  
a. Програма за  разпореждане с общинска собственост -2011 
b. Инвестиционна програма -2011 
c. Общински  Бюджет 2011 
d. Бюджет на разпоредители с делегирани бюджети 

 
3. Текущи материали :  

 
 

11.02.2011              Обществено обсъждане 

16.02.2011    15,00 ч (съвместно) ПК №4 Образование, култура, 

чов.ресурси и  ПК №6 Младежки дейности,  спорт  и туризъм   

17.02.2011  15,00 ч (съвместно) ПК №3 Здравеопазване и лек. 

политика  и  ПК №5 Евроинтеграция и социални дейности     

18.02.2011    13,00 ч      ПК Устройство на територията и екология   

18.02.2011    15,00 ч  (съвместно) ПК № 1 -Финанси, общ. 

собственост и транспорт   и ПК №7 - Обществен ред и право 

18.02.2011    16,00 ч       

21.02.2011 13,00 ч       ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС    
 

* Заб. При необходимост (постъпили материали по други точки или  последващи 
обсъждания)  могат да  бъдат свиквани и допълнителни заседания. 

 
Пламен Чингаров,  
Председател на ОбС Златоград 

21 
ФЕВР. 

понед. 


